Број:487-3-УП/17
Датум:04.04.2017. године

Влада Републике Српске
Министарство правде
Н/р министра, гдин Антон Касиповић

Предмет: Нацрт Кривичног законика, мишљење доставља се

Поштовани,
Омбудсман за дјецу у складу са овлаштењима утврђеним чланом 7. Закона о
Омбудсману за дјецу „Службени гласник Републике Српске” број103/08, 70/12,
даје сљедеће
Мишљење
на Нацрт Кривичног законика Републике Српске
Нацрт Кривичног законика који је усвојила Влада Републике Српске укључио је све
иницијативе Омбудсмана за дјецу, као одговор на потребе дјеце и њихово право на
заштиту од различитих облика сексуалног злостављања и искориштавања:


пооштрене су казне за починиоце кривичних дјела сексуалног злостављања
дјеце,



повећана је добна граница за добровољни пристанак на полни однос,



утврђена је забрана обављања позива, дужности и дјелатности у вези са дјецом
починиоцима ових дјела,



онемогућено је ублажавање казне
злостављања дјеце,



утврђен је психосоцијални третман починиоца,



застара за починиоце ових дјела рачуна се од пунољетства дјетета,



успоставља се регистар починилаца кривичних дјела сексуалног злостављања
дјеце - регистар педофила.

починиоцима кривичних дјела сексуалног

Поред наведеног, Нацртом је дефинисано ново кривично дјело, договарање састанка
кориштењем компјутерске мреже или комуникацијом другим техничким средствима,
члан 178, те препозната важност заштите приватности дјетета, члан 189.

У намјери да се понуђени текст додатно унаприједи Омбудсман за дјецу
мишљење о сљедећем:

даје

Члан 54: Ублажавање казне у смислу става 1. овог члана, неће се примијенити за
сљедећа кривична дјела: силовање - члан 165; обљуба над немоћним лицем - члан
167. и обљуба са дјететом млађим од 15 година - члан 172.

Став Институције: Добро је да је законом онемогућено ублажавање казне

починиоцима ових кривичних дјела. С обзиром да је законом одређено да се
ублажавање казне неће примијенити само починиоцима кривичних дјела из члана 165,
167. и 172, мишљења смо да је исто постављено врло уско и да се оно треба
односити на починиоце свих кривичних дјела против полног интегритета дјетета и без
обзира да ли је дјело учињено према дјетету у узрасту до или преко 15 година живота,
тако да у члану 54. поред наведених кривичних дјела треба набројати и друга
кривична дјела, за које се казна починиоцима неће ублажити.
Члан 172: Ако дјело из става 1. овог члана изврши сродник по крви у правој
линији до било којег степена а у побочној линији закључно са четвртим степеном,
очух, маћеха, усвојилац, старалац, наставник, васпитач, љекар, вјерски службеник или
друго лице којем је дијете повјерено ради учења, васпитања, чувања, старања или
његе...

Став Институције: Овим видом набрајања евентуалних починилаца који су ангажовани

у установама које раде са дјецом и за дјецу нису обухваћена сва лица која раде у
установама и организацијама које раде са дјецом и за дјецу, а истовремено, набрајање
свих и није могуће, зато предлажемо да се чланом наведе да су то примјера ради
наставник, васпитач али и директор школе, домар, хранитељ, спортски тренер и сл.
Члан 173: Ако је дјело из става 1 или 2 овог члана извршено злоупотребом
положаја према дјетету које се према учиниоцу налази у односу какве подређености
или зависности...

Став

Институције: У члану 173. а и другим члановима у којима је дјело учињено
злоупотребом положаја треба додати и: или злоупотребом повјерења, јер Конвенција
о правима дјетета каже „злоупотреба је учињена од стране особе којој дијете вјерује,
ауторитета или има утицај над дјететом, укључујући и оне унутар породице”, а
имајући у виду став Врховног суда о злоупотреби положаја у овим случајевима.
С обзиром да законом није утврђена забрана приближавања објектима у којима
бораве дјеца - игралишта, вртићи, школе и сл, питање је да ли ће то бити регулисано
законом о регистру педофила.
Омбудсман за дјецу поздравља активност радне групе на изради овако важног
системског прописа, посебно у дијелу њиховог препознавања важности и потребе
заштите дјеце од различитих облика сексуалног злостављања и искориштавања.
С поштовањем,
Омбудсман за дјецу
др Нада Граховац
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